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 2 شرح ألفية احلافظ العراقي

 
 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 (07الحافظ العراقي ) شرح ألفية
 أوطان الرواة وبلدانهم الموالي من العلماء والرواة -معرفة من اختلط من الثقات 

 عبد الكريم الخضير  :الشيخ
 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
 سم.

 أحسن هللا إليك.
 ه وصحبه أجمعين.نبينا محمد وعلى آل ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله ،الحمد هلل رب العالمين

 اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين يا ذا الجالل واإلكرام.
 : -تعالى رحمه هللا-قال الحافظ 

 معرفة من اختلط من الثقات:
 اخيييييتلط اوفيييييي الثقيييييات مييييين أخيييييير  

  نحيييييو عهييييياا وايييييو ابييييين السيييييا ب  
  إسييييييحاب ثييييييم ابيييييين أبييييييي عروبيييييية  
 كيييييييذا حصيييييييين السيييييييلمي الكيييييييوفي

 إذ عمييييي اكييييذا ابيييين امييييام بصيييينعا
 وابيييييييين عيينيييييييية ميييييييي  المسييييييييعود 

 

 هرغفيييييييييي ابييييييييين خلغمييييييييية مييييييييي  ال   
 

 بهيييييييم سيييييييقطأفميييييييا روو فييييييييه أو  
 وكييييييييييييييالجرغر  سييييييييييييييعيد وأبييييييييييييييي
 ثيييييييييييم الرقاشيييييييييييي أبيييييييييييي قالبييييييييييية  
 وعيييييييييييييييارم محمييييييييييييييييد والثقفييييييييييييييييي
 واليييييييرأ  فيميييييييا لعميييييييوا والتييييييييوأمي

ييييييييييي  حكيييييييييييوه فيييييييييييي الحفييييييييييييد   ار  وآخ 
 

 هيعيييييييي أحميييييييد المعيييييييرو   مييييييي  الق  
 

أما ، نا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعيننبي ،ارك على عبده ورسولهوصلى هللا وسلم وب ،الحمد هلل رب العالمين
 بعد:

واألولى أن يكون هذا مع سابقه في أبواب  "معرفة من اختلط من الثقات": -تعالى رحمه هللا-فيقول الناظم 
للجرح  الجرح والتعديل مما تقدم؛ ألن هذا مما تمس الحاجة إليه، أو إلى معرفته مع معرفة الضوابط والقواعد

 رد، هناك.والتعديل عند أهل العلم، ومعرفة من تقبل روايته ومن ت  
االختالط: هو التغير، تغير الرأي، تغير العقل، تغير الحفظ،  "اتمعرفة من اختلط من الثق": -رحمه هللا-قال 

ذا الحفظ ثم يطرأ عليه بسبب أو بغير سبب ما يجعل ه ،في أول عمره وفي أثنائه اضابط   ابأن يكون حافظ  
م متى يكف يذهب إما بالكلية أو يسوء بحيث ال يضبط غالب ما يحدث به، وسبق أن ذكر أهل العلم في العال  

 :اعن التحديث، منهم من جعل الثمانين حد  
 أن الثماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااانين وبلغتهاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 

 قااااااد أحوجاااااات ساااااامعي إلااااااى ترجماااااااان   
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 3 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري 

يقول: بعد ذلك، وليس على ذلك  من دث إذا وصل الثمانين يقف، ومنهم من يقول: قبل ذلك، ومنهمالمح
بالتحديد أو بتحديد سن معينة دليل يصح، بل الواقع يشهد أن على المحدث وعلى من يمكنه منعه أن يمتنع أو 

يجب عليه أن يكف عن التحديث، يجب أن ي َكف إذا لم َيك ف عن يمنع إذا بدأ في التغير، إذا بدأ في التغير 
 ،بما يضبط وما ال يضبطترك لمن تغير رأيه ونسي ما حفظه أن يتكلم ، ما ي  التحديث؛ ألن الحديث والعلم دين

 وهللا المستعان.
ثم يبدأ بالضعف إما في  ة،بعض الناس ألدنى سبب يتغير، وبعضهم مع مرور الوقت ينتهي إلى سن معين

األمور، ومنهم من يكون ، تبدأ تضعف هذه اجميع القوى بالتدريج، كالسمع والبصر والبدن والعقل والرأي تدريجي  
التغير يجب في عقله وحفظه وضبطه، فإذا بدأ في  ن ضعفهضعفه فيه شيء دون شيء، لكن الذي يهمنا مَ 

مل عنه قبل ما ح  ضبط هذا التاريخ ليعرف الحد الفاصل لهذا التغير في  ويجب أن ي   ،عن التحديث عليه أن يكف  
 ك فيه.شويتوقف فيما ي   ،رد ما حمل عنه بعدهوي   ،قبله

من أنواعها ما يورث  هيعني ما في ،بعضهم احتجم في رأسه فنسي ،فنسي بعضهم حصلت له ضربة في رأسه
كر في بعض الرواة أنه احتجم في ال سيما إذا كانت بيد غير عارف وال ماهر، نعم، يحصل هذا، ذ   ؟النسيان

وبعضهم اختلط حينما مات له  ،هامه فنسي حديثه، وبعضهم حصل له ضربة مع رأسه أنسته ما فيه من علم
رق له مال، وبعضهم اختلط بسبب نهقة حمار، الناس يتفاوتون، والواقع يشهد أنت إذا كنت تقرأ ولد، أو س  

كأن  القرآن، سواء  كان من المصحف أو عن ظهر قلب، ثم حصل أدنى حركة حولك، بعض الناس ما شاء هللا
لمجرد أدنى  ؟ه ويضيع ال يدري في أي سورة أو جزء أو آية يقرأرتج عليلم يكن، يضبط، وبعض الناس ي   اشيئ  

لكن هذا ال يقتضي الرد باعتبار أنه ليس بثابت،  ،هذا نوع من االختالط ..،أو من حركة من الباب أو من داخل
رها ال شك أن أث اثابت   االزم   ارت مثل هذه الحركات شيئ  يعني يعود إلى قراءته من جديد ويضبطها، لكن لو أث  

شخص إذا عمي وهو صغير العمى هذا في الغالب أنه مما يقوي عنده ال ،على الرواية، منهم من عمي فاختلط
ف بصره اجتمع عقله عليه، بالبصر، لكن إذا ك   يتشتتالحافظة؛ ألن األمور تجتمع في ذهنه وال تتشتت؛ ألنه 

ذا حصل له الضرر والعمى واجتماع  ،عن هذه النعمة بقوة في الحافظة -جل وعال-وعوضه هللا  في العقل، وا 
تجده تختلف عليه أحواله، ويضيع حتى في بيته، وهذا حاصل، إذا عمي عن كبر، تختلط عليه  ،برعلى ك  
 أموره.

بعضهم إذا فقد كتبه التي يعتمد عليها ال سيما إذا كان من األصل ضبطه ضبط كتاب ال ضبط صدر فإن هذا 
 احترقت كتبه أو ضاعت كتبه هذا موجود في الرواة. ،يحصل له االختالط وسوء الحفظ
، مكتبة كاملة تحترق وسهل، األمر سهل يعني كتبي وال أتأثر، وأنا ما أحفظ شيئ ااآلن قد يقول قائل: أنا تحترق 

بمبلغ يسير أعوض هذه المكتبة، نقول: هذه ليست كتبك، هذه كتب الناس، هذه كتب الناس، يعني كتبك التي 
هذه كتبك الذي لو ضاع شيء منها ضعت، لكن هذه كتب الناس،  ،تردد مطالعتها ،ترويها بأسانيدكاعتنيت بها 

تفسير الطبري يحترق تجيب بداله، فتح الباري يحترق تروح تجيب نسخة ثانية، يعني ما يتغير من الوضع 
 اوعوضه هللا خير   هترقت كتبكثير من الناس اح ؟يعني بعض الناس يسمع احتراق الكتب، يقول: وبعدينشيء، 
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منها، اشترى أكبر منها، هذا ليس هو المراد، يعني كتبك التي تعتمد عليها رويتها عن شيوخك، وشيوخك عن 
 ال شك أنك إذا فقدتها يتغير وضعك. ،ولك عناية واهتمام بها ،وضبطها وعارضتها بأصولها ،شيوخهم وهكذا

 ...ي عليه حواش وضاع.تهالب: بالنسبة ال
 .ء الحواشي هذا صارت كتبه الحواشي ما هي بالكتبنفس الشي
 ....هالب:....

 الحواشي له.
 ....هالب:....

هو لو كانت له عناية بشيء إذا فقده ضاع، يعني افترض أن عندك فتح الباري طبعة موجودة في األسواق 
ا ما تحتاج من رؤوس ودونت في طرته ،ودررها اواستخرجت فوائداه ،تباع، لكن قرأت هذه النسخة وعلقت عليها

وتقابله على  ،المسائل، هذه إذا ضاعت ضعت؛ ألن لك بها عناية شبيهة بالكتاب الذي ترويه عن شيوخك
 أصولهم.
 ....هالب:....

كثر، اليسير من المكثر ال يؤثر، وهذا أمر طبيعي وجبلي، ال سيما من الم   ،ال ما يؤثر، الشيء اليسير ما يؤثر
 .لكن إذا كثر استحق الرد

 ؟معرفة من اختلط من الثقات، طيب معرفة من اختلط من الضعفاء
 هالب: اذا من األصل.

 لماذا ال نعتني بهم؟
 ....هالب:....

ومتى؟ هو مردود من األصل، لكن من  ؟ما نحتاج إلى أن نتابع حياتهم متى اختلطألنهم مردودون من األصل 
لئال نروي عنهم أو نقبل  ؟ننظر في تغيرهم، ومتى اختلطواو  ،اختلط من الثقات الذين يقبل حديثهم نضبط حياتهم

 عنهم ما روي عنهم بعد االختالط.
 ....هالب:....

 كيف؟
 ؟هالب: لو كان من الضعفاا واختلط

 باالختالط. ا، ال شك أن الضعفاء مراتب، يزدادوا ضعف  ..هو لو كان
 اخيييييتلط اوفيييييي الثقيييييات مييييين أخيييييير  

 

 .................................... 
 ما يكون االختالط في آخر عمره. ايندر أن يختلط اإلنسان في أول عمره، واكتمال قواه، لكن غالب  

 ه......................فما روو في  ...................................
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في مناسبة  يعني في حال االختالط، يعني اختلط على رأس المائتين نعرف هذا التاريخ بالتحديد في يوم كذا
حمل كذا، اختلط، فما روى فيه بحال االختالط من هذا التاريخ إلى وفاته سقط، ما روى قبل هذا التاريخ أو ما 

 مقبول. -وهو ثقة-عنه قبل هذا التاريخ 
 ....هالب:....

 مباشرة. ،عندهم يسقط على طول
 ....هالب:....

كن إذا كان يضبط وال يضبط هذا محل الذي ينظر االختالط المطبق هذا جنون، ما يمكن أن يقبل بإطالق، ل
ال  ؟فيه هل يوافقه أو ال يوافقه لكن إذا أطبق خالص انتهى، ما يعرف أمه من أبيه، هذا يقبل منه شيء؟ وافق وا 

 وجوده مثل عدمه. ،ما وافق ما ينفع هذا
 ......بهيييييييييمأأو ه فميييييييييا روو فيييييييييي  .................................

 

مثل هذا تسقط روايته، واعتنى أهل العلم في  ؟ي هل روى عنه هذا الراوي قبل االختالط أو بعدهيعني ما ندر 
وميزوا من روى قبل االختالط، ومن روى بعده، ومن  ،التصنيف في هذا الباب وذكروا الرواة عن المختلطين

 ك فيه يسقط كاألول.ول، وما ش  ق عليه ما ذكر، وبعد االختالط هذا مردود، قبله مقبالتبس أمره من أجل أن يطب  
 وايييييو ابييييين السيييييا ب   نحيييييو عهييييياا  

 

 ................................... 
 عطاء بن السائب.

.................................. 
 ب..........................إسحا

 وأبييييييييييييييي وكييييييييييييييالجرغر  سييييييييييييييعيد 
.................................. 

 .كل هؤالء سعيد اختلطوا ابن أبي عروبةء ومعهم السبيعي الهمداني هؤال 
................................... 

 .................لميكذا حصين الس  
 ثيييييييييييم الرقاشيييييييييييي أبيييييييييييي قالبييييييييييية   

................................... 
لمي، ولذلك قال: الس ؛، ويشاركه أربعة بهذا االسم، لكن ليس فيهم سلمي إال هذاالكوفي حصين بن عبد الرحمن

 ميز به من بين من يشاركه في االسم.مما زاده على ابن الصالح ليت
 الكيييييييوفي كيييييييذا حصيييييييين السيييييييلمي

 ج

 .......................وعارم محمد 
 

 
والثقفي عبد الوهاب بن عبد المجيد كل هؤالء اختلطوا  ،عارم محمد بن الفضل السدوسي شيخ اإلمام البخاري 

 ه.من روى عنهم قبل االختالط وبعديز وهم ثقات، وم  
 كيييييذا ابييييين اميييييام بصييييينعا إذ عميييييي

 ج

 ................................... 
 

، فمن روى عنه قبل ذلك صنف عمي على رأس المائتين فاختلطعبد الرزاق بن همام الصنعاني صاحب الم
 نه بعد ذلك روايته مردودة.فروايته عنه مقبولة، وممن روى عنه قبل ذلك اإلمام أحمد وغيره، من روى ع

 ................والرأ  فيما لعموا  ...........................إذا عمي 
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من أهل الرأي ولقب به،  اربيعة بن عبد الرحمن المعروف بربيعة الرأي، وهو مع كونه من أهل الرواية هو أيض  
صالح  "والتوأمي" شكك في نسبة االختالط إليه،فصار يقال له: ربيعة الرأي، وهو من شيوخ مالك، فيما زعموا، ي

اختلط مع المسعودي، المسعودي اسمه عبد هللا بن عبد  اوسفيان بن عيينة أيض   ،ااختلط أيض   مولى التوأمة
 الرحمن؟ هاه؟
 ....هالب:....

 .بن عتبةالمسعودي، هؤالء من الثقات المختلطين، عبد الرحمن بن عبد هللا، نعم، عبد الرحمن بن عبد هللا 
 ....هالب:....

نعم، هؤالء الثقات كلهم اختلطوا وهم مع غيرهم ممن ذكر في كتب المختلطين وفي الباب أربعة مصنفات أو 
ومن روى بعده،  ،وميز من روى عنهم قبل االختالط ،بط فيها أسماء الرواة عن هؤالء المختلطينخمسة كلها ض  

ر واحد من هؤالء المختلطين أو غيرهم، وينبغي أن تكون هذه ومن شك في أمره، فتراجع هذه الكتب عند مرو 
الكتب على بال طالب العلم؛ ألنه قد ال ينص على أنه ممن اختلط في بعض الكتب التي يعتمد عليها طالب 

 فيتأكد منها، من هذا الراوي أنه لم يختلط بالرجوع إلى كتب المختلطين. ،العلم
 ........................ميية  ابيين خلغ    حكيييييييييييوه فيييييييييييي الحفييييييييييييد   اوآخييييييييييير  

 ج

 بآخرة  اأيض   بن خزيمة حفيد إمام األئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة اختلطاالحفيد 
 

 مييييييي  القهيعيييييييي أحميييييييد المعيييييييرو       م  ال هرغفي......................
 
 

الغطريفي كل  كذلكو  ،وهو حافظ كبير، لكنه اختلط في آخر عمره ،القطيعي راوي المسند والزهد عن اإلمام أحمد
بن محمد بن إسحاق بن والحفيد، المراد به حفيد اإلمام ابن خزيمة، وهو محمد بن الفضل هؤالء من المختلطين، 

 خزيمة، الغطريفي ما اسمه؟
 ....هالب:....

 هاه؟
 ....محمد بن أحمدهالب: أبو أحمد 

 محمد بن أحمد بن الحسين الغطريفي.
 ....هالب:....

 يكفي، يكفي. ،إيه
 ....هالب:....

وهو معروف وزياداته في المسند  ،طيب، مع القطيعي أحمد، القطيعي راوي المسند وراوي الزهد عن اإلمام أحمد
 مشهورة متميزة، يعني كيف نميز المسند األصل من زوائد عبد هللا من زوائد القطيعي؟

 إذا قال عبد هللا: حدثنا غير.... هالب:
 غير اإلمام أحمد.
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 ....هالب:....
 ؟من زوائد عبد هللا، لكن زوائد القطيعي

 ....حدثنا عبد هللا. :ليقو ماهالب: 
 حدثنا عبد هللا، وهذه مميزة. :نعم ما يقول

حدثنا عبد هللا، وال حدثنا أبو بكر، إنما على طول  :ما صار يقولفالشيخ أحمد شاكر في طبعته للمسند تصرف، 
هذا التصرف ال ينبغي في كتاب الزوائد حرف زاي، وال شك أن مباشرة في شيخ اإلمام أحمد، ويكتب على 

ن كان من الشيخ أحمد؛ ألنهم رض  ه على هذه الحال، فهذا تصرف غير مَ فووضعه مؤل ،توارثته األجيال ، وا 
ما قلنا في الموطأ:  بل يشكك في نسبة الكتاب إلى صاحبه، يعني مثل ،يرون أن من بعد المؤلف ال داعي لذكره

يى بن يحيى قال: أخبرنا مالك، أو حدثنا مالك، يعني يشكك في كون الكتاب من مؤلفات مالك، حتى حدثنا يح
ل الربيع باألم لإلمام دخ   إيشف في التشكيك في األم، وأنها ليست لإلمام الشافعي؛ ألن فيها قال الربيع، ل  أ  

، فليت الشيخ أحمد شاكر ما يعني طريقة المتقدمين في التصنيف تختلف عن طرائق المتأخرين ؟الشافعي
 ؟وأبقى المسند كما هو، نعم ،تصرف هذا التصرف

 ....هالب:....
 الفرق بين الورع والوسوسة ظاهر، يعني إذا كان هناك مبرر للورع، هاه؟و 

 ....هالب:....
 ما يكفي، ما يكفي، هاه؟

 ....هالب:....
ة؛ ألن الشيطان له مدخل في هذا الباب، بعض يعني فرق بين الورع الذي له أصل وغلبة ظن بين مجرد الوسوس

خشية الوقوع في الخطأ، مع حب اإلخالد والراحة، يعني نظير ما نصنعه، نسأل هللا العفو،  ؛الناس يختلط عنده
ونعطل كل شيء، وهللا أعلم بما في القلوب، يعني إذا كنت  ،إذا جاء رمضان قلنا: نقتدي بالسلف ما ندرس

 فلماذا ال تقتدي بهم في الفعل؟ ،تقتدي بهم في الترك
يعني يحصل لبس من الشيطان في كثير من المواقف، تجده يتورع، يقول: أنا وهللا كبرت وخفت، وما أدري 

وهللا المستعان، األمور بمقاصدها، والقلوب ال يعلم ما فيها إال عالم الغيوب، لكن قد يدخل الشيطان مع  ؟إيش
 هذا الباب.

 سم.
 أحسن هللا إليك.
 هبقات الرواة

 ولليييييييييييييييرواة هبقيييييييييييييييات تعييييييييييييييير   
 وابيييييين سييييييعد صيييييينفا ي لييييييط فيهييييييا

 

 وكييييييييم مصيييييييين    بالسيييييييين واألخييييييييذ 
يييي  عفافيهييييا ولكيييين كييييم روو عيييين ض 
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 ،ويراد بهم القوم المتشابهون في السن والشيوخ ،جمع طبقة -تعالى رحمه هللا-طبقات الرواة كما ترجم الناظم 
الشيوخ، يعني قوم متشابهون، أسنانهم متقاربة، وهذا هو  ل عنمتفقون في التحم  و  ،يعني متقاربون في السن

من  االغالب، وقد يوجد فيهم من هو كبير في السن، لكنه تأخر في الرواية حتى شاركه هؤالء الصغار، فهو حكم  
طبقتهم، مثل ما ذكرنا في صالح بن كيسان هو من طبقة اآلخذين عن الزهري، وهو في السن أكبر من الزهري؛ 

 خر في األخذ، فهو من المعدودين في طالب وتالميذ الزهري، من طبقتهم.ألنه تأ
 ولليييييييييييييييرواة هبقيييييييييييييييات تعييييييييييييييير   

 

 ............بالسيييييييييييييييين واألخييييييييييييييييذ 
 

يعني قد يزيد بعضهم على بعض خمس سنين، أو ينقص  ،يعني أعمارهم متقاربة ،قوم متشابهون في السنيعني 
طبقات الرواة على حسب تصنيف الحافظ ابن حجر في  تجاوز عنه، لكن إذا نظرنا إلىخمس سنين، هذا شيء ي  

كون الطبقة مما التقريب، وأنهم إلى مائتين وأربعين اثنا عشر طبقة، إلى طبقة شيوخ األئمة، اثنا عشر طبقة، ت
، يعني من وجد في هذه السن طبقة، لكن ال يعني أنه إذا أخذ هذا الراوي عمن فوقه بطبقتين يقارب عشرين سنة

، واالحتمال قائم أنه لقيه، االنقطاع، لماذا؟ ألن ما بين الطبقتين والثالث ستين سنة مثال  نه يلزم بذلك أو ثالث أ
ولذلك الطبقة الخامسة أو  ؛وارد بينهما ثالث طبقات، واحتمال اللقيهذا عمره ثمانين، وهذا عمره عشرين، يعني 

الطبقة الثانية في األخذ عن الصحابة، والسن  يعني لقوا بعض الصحابة، فهم شاركوا ة صغار التابعينالرابع
وبعضهم يحدها بأربعين، فاالتصال ولو  ،يحتمل، يعني إذا كانت الفروق بين هذه الطبقات مجرد عشرين سنة

من بلغ الخامسة والسبعين أو عممكن، والسن يحتمل، فمن بلغ الخامسة عشرة يأخذ  اكان الفارق طبقتين أو ثالث  
ن، أن يكون شيوخهم ين أن تكون شيوخهم متقاربا تقاربوا في الس   انين، لكن في الغالب أن المجموعة إذمالث

ق اإلنسان وروى للناس ما تحمله عن ف   وأسنانهم متقاربة، وكذلك فيما بعد من يأخذ عنهم، إذا و   ،متقاربين
وطالب الحديث ال سيما من جرى على  ن، واالنضباط هذا موجود عند أهل الحديثيمتقارب اشيوخه، تجدهم أيض  

موجود اآلن في الدراسات النظامية، تجد أن الدفعة الواحدة  افي الطلب في وقته، ال من تأخر، وهو أيض  الجادة 
ال قبل أو في بداية التعليم تجد مثال   أن األب  متقاربين، متقاربين في السن، يعني ال سيما األيام المتأخرة، وا 

والظرف ال شك أنه قد يفرض مثل هذا، وتجد المعلم الكبير يعلم  ،اوصغار   اه أو ولده، تجد كبار  يدرس وبجانبه أبو 
يتشابهون في السن يقول: يوجد صغير يعلم الكبار، لكن في الغالب أن الطبقة الواحدة  ، أو العكسالصغار

 واألخذ عن الشيوخ.
ما بعدها ما بعدها مجرور، وجوزوا فيه الرفع على أن  )كم( هذه الخبرية للتكثير، الغالب فيها أن "   وكم مصن   "

 الفرزدق:خبر، ومن ذلك قول  امبتدأ، وما بعده
 كاااااااام عمااااااااةل لااااااااك يااااااااا جرياااااااار وخالااااااااةل 

 

 عشاااااااااري  قااااااااد حلباااااااات علااااااااي   ءاعَ د  َفاااااااا 
 

الحركات  هفيجوز في ،النصب اا أيض  و األكثر في ما بعدها أنه مجرور، وجوز  واألكثر الجر، الخبرية للتكثير
 الثالث.

.................................... 
 ....................... ي لط فيها

  مصيييين   ......................وكييييم  
................................... 
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كيف يغلط فيها؟ يغلط في هذه الطبقات، فيجعل هذا من هذه الطبقة، ويجعل هذا من الطبقة التي قبلها، 
بعض الرواة الذين ال يناسب وضعهم في هذه الطبقات، ه، ووضع في كتب الطبقات والمفترض أن يكون بعد

ه الحافظ لكن في الجملة تقسيم أهل العلم ال سيما الحافظ ابن حجر، وقبل ،جد الغلط من بعض المصنفينوو  
غالب الذهبي في تذكرة الحفاظ، وغيرهم يعني ومثلهم ابن حبان في ترتيب كتابه على هذه الطبقات، في ال

يغلطون، ليسوا بمعصومين، والمسألة قد تخضع لالجتهاد، االنضباط، وأنهم يذكرون األقوام المتشابهين، لكن قد 
قبلها أو بعدها باعتبار أخذه عن يمكن أن يوضع هذا في هذه الطبقة باعتبار سنه، ويوضع في طبقة أخرى 

ن في أكثر من طبقة، وكل على مصطلحه، و متشابهالشيوخ، هذا إذا كانوا المتشابهون طبقة واحدة، وقد يكون ال
فمن جعل الصحابة طبقة واحدة جعل أنس بن مالك في طبقة أبي بكر وعمر؛ ألن الصحابة كلهم طبقة واحدة، 

الك في الخامسة وكلهم صحابة، ومن جعلهم خمس طبقات جعل أبا بكر وعمر في الطبقة األولى، وأنس بن م
 أو الرابعة. مثال  

ن بين توزيع هذه ولذا تجد االختالف البي   ؛وال مشاحة في االصطالح هذه أمور اصطالحية على كل حال
 ن توزيع الطبقات في تذكرة الحفاظ، نعم؟الطبقات في تقريب التهذيب، وبي

 ....هالب:....
التاسعة  من األولى إلى الرابعة بالمائة األولى، ومن الخامسة إلى :األمور ما تنضبط، حتى في السنين، لما قال

بعد المائتين قد تجد بعض من في التاسعة من تأخر عن المائتين، ومن  ،ومن العاشرة ومن بعدقبل المائتين، 
 ،خرج هؤالء الرواةفي العاشرة من مات قبل المائتين، يعني ترى األمور ما تنضبط مائة بالمائة، يعني مثلما ت  

 مثل هذا. ءمصنع ثم يطلع متشابه، ما يجي مثلما تدخل لك أي شيء فيوتطبق عليهم هذه الطبقات 
 ؟هالب: ما او القصد منه السنين يا شيخ

لمثل هذا، يعني أن المسألة نسبية  اأو يكون مشارك   ،القصد أن مثل هذا يعني يليق به أن يروي عن مثل هذا
 .وتقريبية ليست بالتحديد

 ....هالب:....
 .هو من آخر مؤلفاته

 د صنفا..................وابن سع
 

 ................................... 
 

  عفه.ابن سعد ثقة من الثقات، والواقدي متفق على ضمحمد بن سعد كاتب الواقدي، 
 ..................وابييين سيييعد صييينفا

 

 ...............................فيها 
 

لموجود المتداول اآلن، وهو كتاب عظيم، يعني في الطبقات أكثر من كتاب، ثالثة كتب، منها: الطبقات الكبير ا
والحوادث والوقائع  ،ال يستغني عنه طالب علم، أشاد به أهل العلم، وفيه حافل بالفوائد الحديثية والعلمية

ومنهم الواقدي وغيره،  "عفاولكن كم روو عن ض  "لكن اإلشكال فيه ما ذكره المؤلف،  ،التاريخية، كتاب عظيم
ن من روى عنه انتهى اإلشكال، لكن ي  بَ  عنه، فهذه ال شك أنها علة، لكن إذاوي يعني متفق على ضعفه وير 

وينسبه إلى  ،يقول: حدثنا محمد وينسبه إلى جده، وقد يروي عن محمد بن السائب الكلبي الذي تقدم ذكره اأحيان  
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"ولكن كم روو عن رج، ب في الحثم بعد ذلك يقع الباحث والقارئ لهذا الكتا ،شهر به، فيقع في التدليسما لم ي  
 ف في هذا الباب.ن   وكتاب ابن سعد في الطبقات هو من أعظم ما ص   عفا"ض  

وأول  ،ابن سعد طبع مرار  ابن سعد، طبقات اال يقارب وال يداني طبقات  ،كتاب جيد لكنه مختصر طبقات خليفة
اآلن نادرة ما توجد، لكن طبع  ن عناية خاصة، وطبعوه طباعةو األوروبي بع في أوروبا، يعني لهم عناية بهما ط

 ،يبلغ في الموضع الواحد نحو مجلد اأحيان  بعد ذلك في مصر وبيروت، طبعات ال تسلم من أسقاط، فيها أسقاط 
مثل  ،حتى لو لم يوجد منه إال ما وجد ،وعلى كل حال الكتاب عظيم ،طبع بعض األقسام المتممة بعد ذلك

 نف في تواريخ الرواة ومع ذلك ما وجد منه إال قطع يسيرة، نعم.هذا من أعظم ما ص  تاريخ ابن أبي خيثمة 
 أحسن هللا إليك.

 الموالي من العلماا والرواة
 وربمييييييييييا إلييييييييييى القبيييييييييييل ينسييييييييييب  

 يميمأو ليييييييييييولا الحلييييييييييي  كيييييييييييالت
 

 ميييييييييولى عتاقييييييييية وايييييييييذا األغليييييييييب   
.................................... 

 كالتيمي. 
 أحسن هللا إليك.

 التيميأو لييييييييييييولا الحليييييييييييي  كيييييييييييي
 وربمييييييييا ينسييييييييب مييييييييولى المييييييييولى

 

 عفيو لليييييييييييييدين كيييييييييييييالج  أماليييييييييييييك  
 نحييييييو سيييييييعيد بييييييين يسيييييييار أصيييييييال

 

الموالي منهم من ال ينتسب إلى قبيلة، ومنهم من مسه  "الموالي من العلماا والرواة": -تعالى رحمه هللا-يقول  
مر من األمور، فحالفهم ومنهم من هو من صلب العرب، لكنه التحق بقوم آخرين غير قبيلته أل ،شيء من الرق 

، ونجد في كثير من الرواة، فالن اوتولوه وتوالهم فصار من مواليهم، ال يلزم من قولنا: فالن مولى أن يكون رقيق  
بن فالن التميمي موالهم وهكذا، وهذا فيه كثرة في الرواة، وفي سائر الفنون، ابن فالن الهاشمي موالهم، فالن ا

 هذا الباب. على فيدح م  فالموالي لهم ق  
 ....هالب:....

إذا  سرع به نسبه(())من بطأ به عمله لم ي  ، إذا لم يقترن بالعمل، امما يدل على أن النسب ال يفيد صاحبه شيئ  
 اوفي الحديث، وفي األحكام، وفي العربية أيض   ،نظرنا إلى الدواوين المصنفة المعتمدة في اإلسالم في التفسير

 .ت ألعاجماوجدنا أن أكثر هذه المصنف
يد في سائر الفنون، فاإلنسان ال يفتخر بكونه ابن فالن،  امن الموالي الذين مسهم الرق لهم أيض   اوجدنا أيض  

 .ن الذكر من أجله ال من أجل أبيهلكن عليه أن يسعى بنفسه ويكو 
روون عنه، وهم الموالي من العلماء والرواة، العلماء هم األئمة المحدثون، والرواة من يروي عنهم، أو من ي

 قال: ، -عليه الصالة والسالم-الوسائط بين هؤالء العلماء وبين الرسول 
 وربمييييييييييا إلييييييييييى القبيييييييييييل ينسييييييييييب  

 

 ................................... 
 ثم قال:  ،ربما
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 واييذا األغلييب  .......................  ...................................
 

 قليل، وقد تأتي للتكثير ال سيما هنا؛ ألنه قال: )ربما( أكثر ما تأتي للت
 واييذا األغلييب  .......................  ...................................

 

 
 نسييييييييييب  وربمييييييييييا إلييييييييييى القبيييييييييييل ي  

 

 مييييييييولى عتاقييييييييية وايييييييييذا األغليييييييييب   
 

ها من أفرادها، وينتسب ممن ينتسب إلي ،لكن أكثر منه النسبة إلى القبيل ممن ينتسب إليها، ممن هم منها بالفعل
 إليها مولى العتاقة ممن أعتقه أحد من هذه القبيلة فينتسب إليها، ومولى القوم منهم.

.................................. 
  أو لييييييييييييولا الحليييييييييييي  كييييييييييييالتيمي

 

 مييييييييولى عتاقييييييييية وايييييييييذا األغليييييييييب   
 ...............................مالك

 ة.حلتحالف مع طجده  أبي عامر األصبحي، عربي من األقحاح، لكن  لف، مالك بن أنس بن مالك: والء ح  
 هالب: هلحة إيه.

 ليه، وهذا والء حلف، ال والء رق.سب إطلحة بن عبيد هللا، فن  
 عفيأو للدين كالج  ..................  .................................

 

نما أسلم جده أو جد أبيه على يد الجعفي موالهم، لي -تعالى رحمه هللا-اإلمام البخاري  س هذا رق، وال حلف، وا 
والبخاري ينسب عفي شيخ البخاري يكون يمان هذا جد أبيه، سندي الج  عفي، عندنا عبد هللا بن محمد الم  يمان الج  

 جد شيخه عبد هللا بن محمد المسندي. يد أسلم على إليهم؛ ألن جده
 وربمييييييييا ينسييييييييب مييييييييولى المييييييييولى

 

 ................................. 
أسلم على يده وغير ذلك، هذا ما فيه توارث، التوارث أو وما أشبه ذلك لف والدين على كل حال الوالء هنا للح  

 تاقة.خاص بوالء العَ 
 وربمييييييييا ينسييييييييب مييييييييولى المييييييييولى

 

 نحييييييو سيييييييعيد بييييييين يسيييييييار أصيييييييال 
 

 ؟نعم ؟واسمه -عليه الصالة والسالم-سعيد بن يسار ينتسب إلى مولى النبي 
 ...هالب:....

هل ينتسب إلى  ؟لى: سعيد بن يسار الهاشمي، وينتسب إفيقال ،-عليه الصالة والسالم-مولى النبي  قراننعم ش  
 ى من بني هاشم.بني هاشم؟ نعم؟ ال، هل ينتسب على من ينتسب إلى بني هاشم؟ ال، إنما ينتسب إلى مول  

 وربمييييييييا ينسييييييييب مييييييييولى المييييييييولى
 

 نحييييييو سيييييييعيد بييييييين يسيييييييار أصيييييييال 
 

 ....هالب:....
 ؟نعم

 ....هالب:....
 إي نعم مولى من فوق المعت ق، والمولى من تحت المعَتق، نعم.

 أوهان الرواة وبلدانهم:
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 02 شرح ألفية احلافظ العراقي

 وضيييييياعت األنسيييييياب فييييييي البلييييييدان  
ن يكيييييييين فييييييييي بلييييييييدتين سييييييييكنا  وا 
ن يكيييييين ميييييين قرغيييييية ميييييين بلييييييدة    وا 

 

 وكمليييييييييييييت بهيبييييييييييييية الميمونيييييييييييييه
 فربنييييييييييييا المحمييييييييييييود والمشييييييييييييكور
 وأفضيييييييييييييل الصيييييييييييييالة والسيييييييييييييالم

 

 سييييييييييييييب األكثيييييييييييييير ل وهييييييييييييييان  ن  ف 
 سيييييييييناولى وبيييييييييثم ح  فابيييييييييدأ بييييييييياأل 

لييييييييييى الناحييييييييييية   نسييييييييييب لكييييييييييل  ي    وا 
 

 فبييييييييرلت ميييييييين خييييييييدراا مصييييييييونه
 إلييييييييييييه منيييييييييييا ترجييييييييييي  األميييييييييييور
 عليييييييييييى النبيييييييييييي سييييييييييييد األنيييييييييييام

 

إلى األوطان وال ينتسبون يعني ما كان العرب  "أوهان الرواة وبلدانهم" و الباب األخير من أبواب األلفيةهذا ه
ف وا{ينتسبون إلى القبائل،  إلى البلدان إنما ق ب ا  ل  ل ت ع ار  ع وب ا و  ع ْلن اك ْم ش  ج  ما كان يعرف  [( سورة الحجرات31)] }و 

اإلنسان ببلده، إنما كان يعرف بقبيلته، هذا بالنسبة للعرب، أما بالنسبة لغيرهم من الروم والفرس، وغيرهم 
نتساب إلى القبائل كانتظام العرب، يعني كما هو واقع باعتبارهم قبائلهم غير منضبطة، ليس انضباطهم في اال

، ما تجد حتى وال إلى عائلة واضحة؛ اإلى القبائل نادر جد  كثير من البلدان اإلسالمية اآلن، يعني انتسابهم 
ال سعيد محمد علي هذا   قاه؟ين تلأألنهم اآلن اكتفوا بالبطاقات واألرقام وتميزوا باألرقام، ميزت بينهم األرقام، وا 

ال ،صحيح ، وقد يكون في البلد مائة بهذا االسم، لكن لكل زمان رجاله، كانوا في السابق ..مش ينتسب إلى بلد وا 
إلى آخره، الخوالني، ينتسبون إلى قبائل، وغيرهم ينتسبون إلى  ..ذلياله   ،التميمي ،رشيينتسبون إلى القبائل، الق  

 أوطانهم.
وا غيرهم، يعني أبعدوا عن قبائلهم، فصاروا ينتسبون إلى األوطان، يعني ال المسلمون في البلدان شابهلما تفرق 

، هذا تميمي وهذا از مثال  وقريبه الذي يسكن في الحج ،راسانبن فالن التميمي الذي يسكن في خ  اتعرف فالن 
ن فالن كيف يتميز هذا من هذا؟ إال أن تنسبه إلى وطنه، تقول: فالن بن فالن الخراساني، وفالن بتميمي 

 ، فلما توزعوا وتفرقوا في البلدان، احتيجت النسبة إلى األوطان.المكي مثال  
  وضيييييياعت األنسيييييياب فييييييي البلييييييدان  

 

 سييييييييييييييب األكثيييييييييييييير ل وهييييييييييييييان  فن   
 

 هفي ،األصبهاني، أو أصفهاني ،السجستاني ،الترمذي ،النيسابوري  ،البخاري  ،المصري  ،الطائفي ،المدني ،المكي
 ء، يقولون: إن أهل المشرق يقولون: أصفهان، وأهل المغرب يقولون: أصبهان.فرق بينهما؟ بالباء والفا

.................................... 
ن يكييييييييين فيييييييييي بليييييييييدتين سيييييييييكنا  وا 

 

 فنسييييييييييييييب األكثيييييييييييييير ل وهييييييييييييييان   
 سيييييييييناولى وبيييييييييثم ح  فابيييييييييدأ بييييييييياأل 

 

 للة، وال يوجد دليل يديها مدة طوييعني سكن مكة أول العمر فتقول: المكي، ثم انتقل منها إلى مصر، وعاش ف
نما على حد معين  لصحة االنتساب إلى البلد، وما يذكر عن بعضهم أنه يحدده بأربع سنين هذا ال دليل عليه، وا 

ثم المكي ثم المصري، المغربي مكن نسبته إليها، فتقول: يإذا عرف وشهر في هذا البلد بعد انتقاله إليها 
لكن  .....مغربي والمشرقي،ال، لكن هم يحددون ما كانوا يقولون: ن المغرب بلد: إالمشرقي، يعني إذا قلنا

، ما كانوا ينسبون إلى القطر األعم إال ثم البغدادي مثال   ،جزائري ال، أو التونسي أو بلد معين مثال   يحددون مثال  
يزه وا بعد ذلك تميفي القليل، لكن إذا وجدت النسبة إلى القطر األعم، ثم أرادوا تمييزه بما هو أخص منه، ثم أراد



 
 

 03  
03 

 03 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري 

هناك ضاحية من ضواحي  راقي البغدادي ثم بعد ذلك إن كانحينئذ  يبدءون باألعم، الع مفإنه بما هو أخص
يبدءون باألعم ثم  ،مثال   ريدي، كما يقال: النجدي القصيمي الب  ابغداد أو قرية من قرى بغداد سكنها ينص عليه

هذا األخص  ر األعم ما له قيمة، ليست له قيمة، إال إذا كانصا ه ثم األخص، لكن لو بدءوا باألخصالذي دون
 في أكثر من مكان، في أكثر من قطر أعم. اموجود  
 : -رحمه هللا-قال 

ن يكيييييييين فييييييييي بلييييييييدتين سييييييييكنا  وا 
 

 سيييييييييناولى وبيييييييييثم ح  فابيييييييييدأ بييييييييياأل  
 

 .إذا كان أول عمره في مكة ثم انتقل إلى الطائف أو العكس ،يعني المكي ثم الطائفي
لييييييييييى الناحييييييييييية      مييييين قرغييييية مييييين بليييييدة  ومييييين يكييييين   ينسييييييييييب لكييييييييييل  وا 

 ج

تقول: لبنان، وأخص منه بيروت،  اإلقليم األعم الشام، والذي أخص منه مثال   يعني إذا كانت الناحية مثال  
ن وجد قرية من أعمال دمشق مثال   تذكرها إذا كانت  الشامي اللبناني البيروتي، الشامي السوري الدمشقي، وا 

س وبدأ باألخص أغنى عن ذكر األعم؛ ألنه ال يحتاج إليه، ما حد يقول: إذا قيل: كَ قلنا: إذا عَ إقامته بها، و 
ال ما هو بشامي ال غير د ؟دمشقي هل هو شامي وا  ن كان  ؟شقيملكن إذا قيل: شامي هل هو دمشقي وا  وا 

من القرية والبلدة، يعني ينسب لكل  "نسب لكلي  "العرف عند األشوام اآلن قد يحمل الشام على دمشق نفسها، 
لى الناحية التي هي القطر األعم   .وا 

، المدينة النبوية اسمها طيبة وطابة، وكانت تسمى يثرب ثم "ةبهيبة الميمون"يعني هذه األلفية المباركة  "وكملت"
 "الميمونةها في النصوص الصحيحة طيبة وطابة، "المدينة، وجاءت تسميت -عليه الصالة والسالم-سماها النبي 

 .لها بالبركة، وبركتها ظاهرة يعرفها كل من أقام فيها -عليه الصالة والسالم-يعني المباركة، وقد دعا النبي 
ني كالمخدرة من البنات األبكار، وكما قيل: يع ،فبرزت يعني ظهرت وخرجت هذه األلفية من خدرها مصونة

كغيرتهم على بنات  لماء على بنات األفكارالعكار كما يقوله أهل العلم، وغيرة بنات األفكار نظير للبنات األب
األبكار، يعني يصعب عليهم أن ينتحل ما أبدعوه وابتكروه من تلقاء أنفسهم أن ينتحله وينسبه بعضهم لنفسه، 

الكتاب أو اقتبس  اذصاحب التاريخ يقول: "من اختصر ه مثل المسعوديلكن بعض الناس يبالغ في مثل هذا، 
 اال يقبل هللا منه صرف   ،أو فعل أو كذا فعليه لعنة هللا والمالئكة والناس أجمعين ،إلى غيرنامنه  ئ امنه أو نسب شي

، ولذلك ..واألمر أهون من ذلك، نعم لكن مع ذلك هم يغارون على ،" يعني صفحة كاملة يدعو عليهوال عدال  
ال تو  في  ض  ر  غير مَ  اسع الناس توسع  شبهها بالبنت البكر التي تبرز من الخدر وهي مصونة، وهذا في وقتهم، وا 

 خروج النساء الكبار والصغار المخدرات وغيرها.
................................... 
 فربنييييييييييييا المحمييييييييييييود والمشييييييييييييكور  

 

 فبييييييييرلت ميييييييين خييييييييدراا مصييييييييونة 
 إلييييييييييييه منيييييييييييا ترجييييييييييي  األميييييييييييور  

 
 

  .-جل وعال-نا في األول وانتهينا في اآلخر والكل هلل يعني بدأ
 السيييييييييييييالم وأفضيييييييييييييل الصيييييييييييييالة و 

 

 عليييييييييييى النبيييييييييييي سييييييييييييد األنيييييييييييام  
 

 .وهللا أعلم، -عليه الصالة والسالم-يعني سيد الخلق 
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 04 شرح ألفية احلافظ العراقي

 به أجمعين.اصحأنبينا محمد وعلى آله و  ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله


